
 

 

 

ท่ี ศธ 04307.63 / 301                                                                  โรงเรียนสระแกวรัตนวิทย 

                           ตําบลสระแกว  อําเภอทาศาลา 

                    จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 
     

    13  ธันวาคม 2565 
 

เรื่อง   โครงการสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ ( ส.ว. )  ครั้งท่ี  12  ประจําปการศึกษา  2565    

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรยีนในสังกัด สพป. นครศรีธรรมราช  ทุกโรงเรียน 
  

สิ่งท่ีสงมาดวย    1. เอกสารประชาสัมพันธการสอบแขงขัน   จํานวน  1  ชุด 

 2. ใบสมัครสอบแขงขัน ( รายโรงเรียน )  จํานวน  1  ชดุ 
 

          ดวยโรงเรียนสระแกวรัตนวิทย  กําหนดใหมีโครงการสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ ( ส.ว. ) ครั้งท่ี 12   

ประจําปการศึกษา  2565  เพ่ือเปนแหลงเรียนรูในการพัฒนาตนเอง สรางประสบการณในการสอบ ใหบริการดาน

วิชาการแกหนวยงานตางๆ และกระตุนใหนักเรียน ผูปกครอง ครู โรงเรียน ไดตื่นตัวทางการศึกษามากข้ึน โดย

กําหนดใหมีการสอบแขงขันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 12 มกราคม  พ.ศ. 2566  ณ 

โรงเรียนสระแกวรตันวิทย  ดังรายละเอียดท่ีแนบมาดวยแลว 

          ในการนี้ โรงเรียนสระแกวรัตนวิทย  ใครขอความอนุเคราะหจากทานโปรดประชาสัมพันธโครงการดังกลาวให

นักเรียนทราบ หวังวาคงไดรับความรวมมือจากทานดวยดีดังเชนท่ีผานมา ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

           จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเชิญชวนเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นางสาวกัญญพิดา  จงคง ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนสระแกวรัตนวิทย 

 

กลุมบริหารวิชาการ 

โทร. 062-9522595 



 

 

 

 

 

เอกสารประชาสัมพันธการสอบแขงขัน 

โครงการสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ ( ส.ว. ) ครั้งท่ี 12 ประจําปการศึกษา  2565 

         นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 

วันพฤหัสบด ี ท่ี 12 มกราคม  พ.ศ. 2566  ณ โรงเรียนสระแกวรัตนวิทย 

******************** 

1. รายละเอียดการสอบแขงขัน 

1.1 ขอรับใบสมัครและรายละเอียดการแขงขัน ตั้งแตวันท่ี 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันจันทร ท่ี 9     

                                                               มกราคม 2566 

1.2 รับสมัคร วันท่ี  16 ธันวาคม  2565 – วันท่ี  9 มกราคม                              

2566  เวลา 08.30 – 16.00 น.  

ณ หองวิชาการ โรงเรียนสระแกวรัตนวิทย 

1.3 ประกาศเลขท่ีนั่งสอบ    วันท่ี 10 มกราคม 2566 ทางเว็ปไซต http://sakr.ac.th  

1.4 วันสอบ     วันพฤหัสบดี ท่ี  12  มกราคม  2566 

1.5 สถานท่ีสอบ     โรงเรียนสระแกวรัตนวิทย 

1.6 ประกาศผลการสอบ    วันพุธท่ี 18 มกราคม  2566                                

                                                               ทางเว็ปไซต http://sakr.ac.th 

2. การสมัคร 

 สมัครดวยตนเอง ยื่นใบสมัครตามแบบท่ีกําหนด พรอมชําระเงินคาสมัครสอบ คนละ 100  บาท  

3. คุณสมบัติของผูสมัคร 

 เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 

4. วิชาท่ีสอบ 

 ภาษาไทย, คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5. ตารางสอบ 

เวลา วิชา คะแนน รวม 

09.00 – 12.10 น. ภาษาไทย    ( 30 ขอ ) 

คณิตศาสตร  ( 30 ขอ ) 

วิทยาศาสตร  ( 30 ขอ ) 

ภาษาอังกฤษ  ( 30 ขอ ) 

สังคมศึกษา    ( 30 ขอ ) 

30 

30 

30 

30 

30 

 

 

150 

 

 

 

 

http://sakr.ac.th/


6. เกณฑการตัดสิน และรางวัล 

 นักเรียนท่ีไดรับรางวัล ตองเขาสอบท้ัง  5  วิชา 

รางวัลท่ีไดรับ    ไดรับรางวัล ดังนี้ 

  รางวัลชนะเลิศ     ไดรับเกียรติบัตร   พรอมเงินรางวัล  2,000  บาท 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ไดรับเกียรติบัตร   พรอมเงินรางวัล  1,500  บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ไดรับเกียรติบัตร   พรอมเงินรางวัล  1,000  บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3   ไดรับเกียรติบัตร   พรอมเงินรางวัล  800  บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4   ไดรับเกียรติบัตร   พรอมเงินรางวัล  600  บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 - 10   ไดรับเกียรติบัตร   พรอมเงินรางวัล  500  บาท 

รางวัลชมเชยท่ี  11 – 20   ไดรับเกียรติบัตร 

รางวัลนักเรียนสอบไดคะแนนสูงสุดของกลุมสาระการเรียนรู   ไดรับเกียรติบัตร 

  ( คะแนนเทากัน ตัดสินดูผลการสอบวิชา คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ  

และสังคมศึกษา ตามลําดับ ) 

รางวัล 

1. นักเรียนคนใดสอบไดคะแนนรวม  รอยละ  80  ข้ึนไป  ไดรับเกียรติบัตรระดับดีเยี่ยม 

2. โรงเรียนใดสงนักเรียนเขาสอบ  ไดรับเกียรติบัตรสนับสนุนการสอบดีเดน 

 

กําหนดวันมอบรางวัล 

 วันจันทร ท่ี  20  กุมภาพันธ  2566  เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนสระแกวรัตนวิทย 

( การแตงกาย  :  นักเรียนแตงกายชุดนักเรียน  ครู ผูปกครองแตงกายสุภาพ ) 

 

 

  

 

 

       โรงเรียนสระแกวรตันวิทย 

         13 ธันวาคม  2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครสอบแขงขัน    (รายโรงเรียน) 

โครงการสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ(ส.ว) ครั้งท่ี 12 ประจําปการศึกษา 2565 

ณ  โรงเรียนสระแกวรัตนวิทย 

 

ชื่อโรงเรียน...............................................................อําเภอ...........................................สพป...................................... 

ขาพเจา..................................................................................ตําแหนง........................................................................ 

สมัครสอบแขงขันใหกับนักเรียน ดังนี้ 

1. ................................................................................................................ ชัน้ ป.......................สมัครสอบทุกวิชา 

2. ................................................................................................................ ชัน้ ป.......................สมัครสอบทุกวิชา 

3. ................................................................................................................ ชัน้ ป.......................สมัครสอบทุกวิชา 

4. ................................................................................................................ ชัน้ ป.......................สมัครสอบทุกวิชา 

5. ................................................................................................................ ชัน้ ป.......................สมัครสอบทุกวิชา 

6. ................................................................................................................ ชัน้ ป.......................สมัครสอบทุกวิชา 

7. ................................................................................................................ ชัน้ ป.......................สมัครสอบทุกวิชา 

8. ................................................................................................................ ชัน้ ป.......................สมัครสอบทุกวิชา 

9. ................................................................................................................ ชัน้ ป.......................สมัครสอบทุกวิชา 

10. ................................................................................................................ ชัน้ ป.......................สมัครสอบทุกวิชา 

11. ................................................................................................................ ชัน้ ป.......................สมัครสอบทุกวิชา 

12. ................................................................................................................ ชัน้ ป.......................สมัครสอบทุกวิชา 

13. ................................................................................................................ ชัน้ ป.......................สมัครสอบทุกวิชา 

14. ................................................................................................................ ชัน้ ป.......................สมัครสอบทุกวิชา 

15. ................................................................................................................ ชัน้ ป.......................สมัครสอบทุกวิชา 

16. ................................................................................................................ ชัน้ ป.......................สมัครสอบทุกวิชา 

17. ................................................................................................................ ชั้น ป.......................สมัครสอบทุกวิชา 

18. ................................................................................................................ ชัน้ ป.......................สมัครสอบทุกวิชา 

 รวมเงิน.................................บาท(.......................................................................................) 

      ขาพเจาขอรับรองวา ผูสมัครเปนนักเรียนของโรงเรียนและกําลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปท่ี 4 - 6  ท่ีนักเรียน

สมัครสอบแขงขันจริง 

             ลงชื่อ.................................................. 

                                (..............................................................) 

           สําหรับเจาหนาท่ี 

ไดรับเงินคาสมัครสอบแขงขันจาก.................................................................................จํานวน...............................บาท 

                     ลงชื่อ...............................................ผูรับเงิน 

                       (..........................................................) 

หมายเหตุ   ใบสมัครถายเอกสารได เบอรโทรเจาหนาท่ีโรงเรียนสระแกวรัตนวิทย 062-9522595 และ 093-4507718  

 



ตารางสอบ 

สอบแขงขัน โครงการสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ ( ส.ว. ) ครั้งท่ี 12 

ประจําปการศึกษา 2565  โรงเรียนสระแกวรัตนวิทย     

 

วัน / เวลา วิชาท่ีสอบ  

วันพฤหัสบด ีท่ี 12 มกราคม  2566 

09.00 น. – 09.45 น. คณิตศาสตร 45 นาที 

09.50 น. – 10.20 น. วิทยาศาสตร 30 นาที 

      10.20 น.  - 10.30 น. อาหารวาง 10 นาท่ี 

10.30 น – 11.00 น. ภาษาอังกฤษ 30 นาที 

11.05 น. – 11.35 น. ภาษาไทย 30 นาที 

11.40 น. – 12.10 น สังคมศึกษา 30 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ที่ ศธ 04307.63 / 301                                                                  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
	จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
	13  ธันวาคม 2565

